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जेम्स वॅट 

19 जािेवारी 1736 रोजी, अॅग्िेस वटॅिे 
आपल्या िवजात तान्या मुलाला हाती घेतले. 
एक सु्कारा टाकत ती म्हणाली, “यालाही 
जेम्सच म्हणू, याच्या बापाला म्हणतात तसं. 
खपू काळजी घेऊ याची आपण.”  

नतच्या पतीला जाणीव झाली की नतच्या 
मिात तयांच्या मतृ पावलेल्या मुलांचा ववचार 
घोळत होता.  



तुला आणखी कसल्या 
सामािाची गरज लागली 

तर इथिू िे.  

जेम्स ्कॉटलंडच्या समुद्रककिारी 
असलेल्या ग्रीिॉक शहरात वाढला. तयाच े
वडडल सुरुवातीला नतथे सुतारकाम करत. 
मग ते कोळी आणण घरे बांधणाऱ्या 
लोकांिा तयांच्या कामात आवश्यक 
असलेल्या व्तू बिवू लागले.   

अॅग्िेसिे आपल्या मुलाचे काळजीपूववक 
संगोपि केले. पण तो िेहमी आजारी पडत 
अस.े तो मोठा झाला झाला तसा तयाला 
दाढदखुी आणण डोकेदखुीचा त्रास सुरू झाला.  

तुला शाळेत कसं पाठवायच?ं 
तुझी तब्येत िाजकू असते. मी 

तुला घरीच शशकवेि.  



तब्येत ठीकठाक असतािा तरूण 
जेम्स गोष्टी भरभर शशकत असे. 
आईकडूि शमळणाऱ्या धडयांसोबतच 
तयाला तयाच्या वडडलांच्या कायवशाळेत 
व्तू बिवायला फार आवडत असे.  

जेम्सचे आजोबा गणणतज्ञ 
होते म्हणतात. कुटंुबात 
परंपराच होती वाटतं.  

िंतर जेम्स शाळेत जाऊ 
लागला. शाळेत तो मंद आणण वेंधळा 
होता. पण गणणतात तयाला फार 
गती होती.   



मोठा होऊ लागला तसे तयाला 
वडडलांच्या कायवशाळेत काम करणे 
अधधकाधधक आवडू लागले. खलाशी 
वापरतात ते कंपास आणण दबुीण दरुु्त 
करणे, हा तर तयाचा छंदच बिला.   

जेम्स सतरा वर्ाांचा झाला तेव्हा 
तयाच ेआयुष्यच बदलूि गेले. तयाच्या 
आईचा मतृयू झाला. तयाच्या वडडलांिी 
बराच पैसा गमावला. कालांतरािे, 
वैज्ञानिक उपकरणे बिवायला 
शशकण्यासाठी जेम्सिे लंडिला जायच े
ठरवले.  

आपल्यासाठी एक घोडा खरेदी करूि 
जेम्स निघाला. या प्रवासासाठी तयाला 
बारा ददवस लागले.   

मला खूप काही शशकायचयं. 
लंडिला पोहोचायची वाट बघ ू

शकत िाही मी.  



लंडिमधील जेम्सच ेददवस 
सहजसोपे िव्हत.े तेथील एकच उपकरण 
उतपादक जेम्सला प्रशशक्षण देण्यास 
तयार झाला. तयासाठी जमे्सला 
तयाच्याकड ेवर्वभर वविावेति काम करावे 
लागणार होत.े  

जेम्स एवढी मेहित 
कशी करू शकतो?  

जेम्सकड ेदसुरा पयावयही िव्हता. 
तयािे उतपादकाची अट मान्य केली. 
काही ददवसांतच जेम्सचा मालक जॉि 
मॉगवि  तयाच्या कठोर महेितीिे 
आणण कौशल्यािे प्रभाववत झाला.  

जेम्स दोि वर्ाांपासूि शशकत 
असलेल्या एका प्रशशक्षकापेक्षाही 
जा्त शशकलाय, तेसुद्धा सहा 

मदहन्यांतच.   

ककतयेक मदहिे मी बाहेर पडलेलो 
िाहीये. पण या संधीचा 

जा्तीतजा्त फायदा घेतला 
पादहजे.  

जेम्सिे कठोर मेहित केली. तो 
सात वर्ाांच ेप्रशशक्षण एका वर्ावतच घेऊ 
बघत होता. तयाच्याकड ेखाण्यासाठी पैसे 
फारसे उरले िव्हते. वर्ावच्या अखेरीस, 
तो खपू आजारी पडला.  



वयाच्या ववसाव्या वर्ी, जेम्स घरी 
परतला. ्कॉटलंडमध्ये तयाला खपू बरे 
वाटू लागले. तो आपल्या िव्या 
व्यवसायाशी संबंधीत काम शोधण्यास 
समदृ्ध अशा ग्लासगो शहरात गेला.  

ग्लासगो 
यनुिव्हशसवटी 

तयाकाळी ग्लासगोच ेव्य्त बंदर हे 
वे्ट इंडडज आणण अमेररकेच्या वाढतया 
वसाहतींशी व्यापार करत होते. िशशबािे 
जेम्सला तेथील ववद्यापीठात िोकरी 
शमळाली. नतथे तयाला जमैकातूि 
पाठवलेल्या काही वैज्ञानिक उपकरणांची 
दरुु्ती करायच ेकाम होते.  

 ही उपकरणं खारट पाण्यामुळे खराब    
 झालीयत. बघा, तुम्हाला दरुु्त 

करता येतायत का?  



मला एक प्रयोग करायचाय. 
तयासाठी तू हे उपकरण बिव ू

शकतोस का?  

का िाही? जेम्स 
काहीही बिव ूशकतो.  

जेम्सिे हे काम इतके कुशलतेिे केले 
की तयाला ववद्यापीठात गणणती उपकरण 
निमावता बिवण्यात आले. आता तो तेथील 
प्रशसद्ध संशोधकांिा भेटू शकत होता. 
जेम्स तयांच्याकडूि खपू काही शशकला. 
संशोधकांिीही तयाच्या ज्ञािाच ेव 
कौशल्याच ेकौतुक केले.  

जेम्ससाठी आयुष्य बऱ्यापैकी 
चालले होत.े तयािे एक िवी 
कायवशाळा सुरू केली . नतथे तयािे 
सोळा व्यडतंची िेमणूक केली.  

कुणीतरी हे वाद्य आणलंय, दरुु्त 
करायला. वॅट महाशय िक्सकीच 

दरुु्त करूि देतील हे! 

1765 मध्ये जेम्सिे िातयातीलच 
मागावरेट शमलरशी लग्ि केले.  



1763 मध्ये एकदा, जेम्सच ेएक 
जुिे शमत्र प्रोफेसर अडँरसि यांिी एक 
मॉडले दरुु्तीकरता जेम्सकड ेआणले. ते 
एक वाफेच ेइंजजि होते. तयाला 
न्यूकोमि इंजजि म्हणत.   

लंडिमधले इंजीनियर हे 
दरुु्त करू शकले 
िाहीत. बघ, तुला 

जमतंय का, जेम्स, ?  

न्यूकोमि इंजजिचा उपयोग 
खाणींमधिू पाणी काढण्यासाठी 
करण्यात येत असे. ते यतं्र बघूि 
जेम्स वटॅ खूप भारावूि गेला.  

मी या इंजजिाबद्दल खूप 
वाचलंय. याच्यात िवीि 

काही सुधारणा करता येईल.  



पाणी उकळल्यावर जो वायू  
बितो, तयाला वाफ म्हणतात. वाफ 
पाण्याच्या तुलिेत जा्त जागा 
(1700 पट) व्यापते. एखाद्या 
भांडयात कोंडलेली वाफ लगेच थंड 
होते आणण तयाच ेपुन्हा पाण्यात 
रुपांतर होते.   

पाणी वर खेचण्यासाठी 
न्यूकोमि इंजजि ही पद्धत वापरत 
अस.े पण ते इंजजि पुरेसे कायवक्षम 
िव्हते. ते चालवण्यासाठी भरपूर 
कोळसा लागत असे. जेम्सिे तयात 
सुधारणा करण्याची एक पद्धत 
शोधली.  

थंड पाणी 

वप्टि 
वर 
जाते 

शसलेंडर वाफेिे 
भरते 

बॉयलर 

आग 

वजिािे हलता दांडा 
खाली झुकतो. 

वजि 

खाली झुकलेला दांडा 

वप्टि खाली 
पडतो 

शसलेंडरमध्ये थंड 
पाण्याचा शशडकावा 

शसलेंडर थंड होते 

वाफेचे पुन्हा पाणी 
बिते.  

पंपाचा 
दांडा वर 
जातो.  

खाणीतील 
पाणी वर 
जाते.  

न्यूकोमि इंजजि काम कसे करते?  

पपंाचा 
दांडा 



अिेक मदहिे जेम्स या सम्येवर 
ववचार करत होता. मे 1765 मध्ये, 
एका रवववारी दपुारी तयाला उपाय 
सापडला. तो ग्लासगोतील बागेत कफरत 
असतािा तयाच्या डोक्सयात एक 
ववलक्षण कल्पिा चमकली.  

यासाठी एक वेगळा 
कंडसंर लागेल.  

आपली कल्पिा प्रतयक्षात 
आणण्यासाठी तयाला अिके वर्े लागली. 
ही वर्े तयाला खडतरच गेली. आता 
तयाला दोि मुले होती, तयांच ेसंगोपि 
करायच ेहोते. घर चालवण्यासाठी तयािे 
िवे कालवे बांधणाऱ्या लोकांसाठी 
सवेक्षणाच ेकाम हाती घेतले.  

 वाफेच्या इंजजिच ंकाम 
करायला शमळालं तर 
ककती बरं होईल!  



जेम्स आता प्तीस वर्ाांचा होता. तो 
िेहमी आपल्या कामामुळे िैराश्येत असे. 
सगळ्या गोष्टींिा खपू उशीर लागतोय अशी 
तयाची भाविा झाली होती. तो आिंदी 
राहावा यासाठी तयाच्या पत्नीिे खपू प्रयत्न 
केले.   

पनु्हा काळजीत पडलात? 
िका करू, सगळं ठीकच 

होईल.  

मग 1774 मध्ये, जेम्सच्या पत्नीचा मतृयू 
झाला. ्कॉटलंडमध्ये राहाण्यात तयाला रस 
वाटेिासा झाला. तयाला बशमांगहॅममधील एक 
माणूस आठवला. तयािे जेम्सला पैसा आणण 
कल्पिा देण्याची तयारी दाखवली होती. 
जेम्सिे आपले सामाि बांधले आणण आपल्या 
मुलांसोबत तो दक्षक्षणेकड ेगेला.  

प्रवास जलद करण्यासाठी  
वाफेचा उपयोग िक्सकीच 

करता येईल.  



बशमांगहॅममध्ये राहाणाऱ्या व्यडतच े
िाव मॅथ्यू बोल्टि होते. तो एका 
कारखान्याचा श्रीमंत मालक होता. 
तयाला ववज्ञािात खपू रस होता. तयाला 
पैसा कमावण्याच ेिविवे मागव 
शोधायलाही आवडत असे. जेम्सला 
अशाच जोडीदाराची गरज होती. 

आपण दोघ ंशमळूि मोठं काम 
करू शकतो. जेम्स तुझ ंकाम 

खूप महत्त्वाच ंआहे.  

शेवटी कुणीतरी 
आहे मला समजिू 

घेऊ शकणारं.  

मी तुम्हाला इथला 
पररसर दाखवतो, वॅट.  

अद्भतू कायवशाळा आहे, 
बोल्टि.  

बशमांगहॅमच्या बाहेर सोहो भागात 
असलेला मॅथ्यू बोल्टिचा कारखािा 
तयाकाळात बऱ्यापैकी आधनुिक होता. 
बोल्टििे तवररत आपल्या कारखान्यात पाणी 
पंप करण्यासाठी जेम्सच ेिवे इंजजि बसवूि 
तयाच्यावर ववश्वास दाखवला. तो पंप 
चांगलाच कायवक्षम ठरला.  



 वटॅच्या या पंवपगं इंजजिची 
चाचणी घेण्याची वेळ आली. ब्लूमकफल्ड 
शहरातील कोळशाच्या खाणीमध्ये 
उतसाहािे भारलेल्या लोकांचा जमाव 
गोळा झाला. हे िवे इंजजि काम करेल?  

इंजजि हाऊसमध्ये बॉयलरमधिू 
निघणारी उष्णता भयंकर होती. 
इंजजिीयरिे एक उपकरण तपासूि एक 
तरफ (लीव्हर) खेचली. मग तयािे एक 
व्हॉल्व्ह उघडला. प्रचडं मोठा आवाज 
करत पंपाची मूठ (हँडल) खालच्या 
बाजूला झुकली....आणण वर-खाली होत 
आपले काम चोख बजावू लागली.    

एका तासापेक्षाही कमी वेळात 
पंपािे खाणीतूि 57 फूट (सुमारे 
17मीटर) पाणी बाहेर काढले.  

बघा, इंजजि काम करू लागलंय.  

इतर इंजजिांच्या तुलिेत 
हे फत एक–चतुथाांश 

इंधि वापरतं.  

हा पपं 300 फूट 
खोल खाणीतूि पाणी 
बाहेर काढू शकतो.  

हे तर फत पदहलचं 
पाऊल आहे.  

आत्ता कुठे बरं 
वाटलं! 



शवेटी अकरा वर्ाांिंतर, जेम्स 
वटॅच्या संकल्पिेतील इंजजिला यश 
शमळाले.  

थोडयाच काळात, जेम्स कथील  
आणण तांब्याच्या खाणीत आपले इंजजि 
उभारण्यासाठी कॉिववेल प्रांतात गेला. या 
खाणी िेहमी पाण्यािे भरूि जात. पण 
पाण्याच्या पंपांिा उजाव देण्यासाठी तया 
पररसरात पुरेसा कोळसा िव्हता. बोल्टि 
आणण वटॅच्या इंजजििे इंधिाची बचत 
केली, ही फार महत्त्वाची बाब होती.  

यश शमळाल्यावरही, कॉिववेलमध्ये िा 
जेम्स तयाचा आिंद घेऊ शकला, िा 
तयाची पत्नी.  

इथे मला 
अजजबात करमत 

िाही. 
समजतो काय तो 

्वत:ला?  

िाही, िाही, हे 
बरोबर िाही.  



जा्त काम केल्यावर जेम्स िेहमी 
आजारी पडत असे, उदास होत असे. अशा 
वेळी तो िीट ववचार करू शकत िसे. या 
अव्थेत तयाच ेआपला भागीदार मॅथ्यू 
बोल्टिशी मतभेद झाले. तयािे बोल्टिला 
कडवट भाष्य करणारी पत्र ेशलदहली.   

सगळं कठीण काम माझ्या 
माथी आलंय. आता 
आमच्यातला करार 
मोडायला पादहजे.  

सुदैवाि,े मॅथ्यू बोल्टििे 
ओळखले की जेम्स आजारी आहे. 
जेम्सच्या पत्नीिे बोल्टििा ्वत: 
पत्र शलहूि जेम्सच्या आजारी 
असल्याच ेकळवले.  



दरम्याि, मॅथ्यू बोल्टि आपल्या 
भागीदाराच्या कौशल्याचा उपयोग 
करण्यासाठी इतर योजिा बिवत होता.  

बोल्टि अडँ वॅट ्टीम इंजजि वर-
खाली होत काम करत असे. पाणी वर 
खेचण्यासाठी आणण खाणीतील मजुरांिा 
जशमिीवर आणण्यासाठी हे इंजजि 
आदशवच होते.  

कापसू कारखान्यात काम      
 करू शकेल अस ंएक रोटरी   

इंजजिं ववकशसत कर.  

एक-दोि कल्पिा आहेत 
माझ्या डोक्सयात.  

बोल्टिला एक रोटरी इंजजि 
बिवायच ेहोत,े गोलगोल कफरणारे. 
सुती कपड ेआणण इतर बराचसा 
माल बिवणाऱ्या यंत्रांिा हे इंजजि 
उजाव देऊ शकले असत.े  



जेम्सिे तीि मीटर लांब 
कागदावर बिवलेला रोटरी इंजजिचा 
आराखडा बघूि बोल्टि आिंदीत 
झाला.  

तू हे िक्सकी करशील 
याची मला खात्री 
होती, जेम्स.   

बोल्टि आणण वटॅच्या कारखान्याकड े
या इंजजिची मुबलक मागणी आली. 
तयांचा पुरवठा करणे अशक्सय झाले.   

बोल्टि आणण वटॅची प्रशसद्धी 
दरूदरूपयांत पसरली. एके ददवशी, 
जेम्सला सम्राट जॉजव ततृीय यांिा 
इंजजिची मादहती देण्याची संधी शमळाली.   

आकर्वक आहे हे इंजजि, वॅट 
महाशय. तुम्ही ववडंसरमध्ये येऊि 

भेटा आम्हाला.  



िवे इंजजि य़श्वी झाले म्हणूि 
जेम्सिे आपले शोधकाम बंद केले 
िाही. तयािे इंजजिात अधधकाधधक 
सुधारणा करण्याच ेप्रयत्न सुरूच ठेवले. 
जेम्स आपला मुलगा जेम्स याच्याशी 
याबाबत चचावही करत असे.  

यात सुधारणा करण्याची 
आणखी एक कल्पिा आहे, 

जेम्स.  

वाफेच्या इंजजिला यश शमळाले 
म्हणूि जेम्सचा इतर ववर्यांतील रस 
काही कमी झाला िाही. तयाकाळी सगळी 
पत्र ेहातािे शलदहली जात. जेम्सिे एक 
खास शाई आणण छपाईतंत्र वापरूि पत्राची 
कॉपी बिवण्याच ेिवे तंत्र ववकशसत केले. 
यामुळे वेळेची बचत झाली आणण हे तंत्र 
चांगलेच लोकवप्रय झाले.  

कॉपीवर उलट छापलं 
गेलंय. पण कागद पातळ 
आहे, तयामुळे तो मागच्या 

बाजिेु वाचता येईल.  



‘ 
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एखादे इंजजि ककती कायवक्षम 
आहे, हे पडताळूि पाहाण्याचा मागव 
तयावेळी उपलब्ध िव्हता. जेम्सिे 
इंजजिच्या कामाची तुलिा घोडयाशी 
केली. यामुळे एखाद्या इंजजिची 
कायवक्षमता एवढी एवढी अश्वशती 
(हॉसवपॉवर) आहे, असे निजितपणे 
सांगता येऊ लागले.   

एक घोडा एका शमनिटात 33,000 
पौंड (15,000 ककलोग्राम) एवढे वजि 
एक फूट (0.305 मीटर) वर उचलू 
शकतो.  

हा घोडा एका शमनिटात 
ककती वजि उचल ू
शकतो, हे मला कळू 

शकेल.  

मी सांगतो, भारी 
वजि आहे! 



बोल्टि आणण वटॅ वाफेच्या इंजजिावर 
केलेल्या कामामुळे श्रीमंत आणण प्रशसद्ध 
झाले. पण याचा अथव असा िव्हे की 
तयांच्या मागावतील अडथळे संपले होते. 
इतर लोक िेहमीच तयांच्या कल्पिा 
चोरायचा प्रयत्न करत.  

मी आपलं पेटंट वाचवण्यासाठी कोटावत 
बराच काळ घालवलाय, अगदी 
संशोधिापेक्षा जा्त काळ.  

पण आपल्याला हे करावचं 
लागेल. िाहीतर दसुरं कुणीतरी 
आपली कल्पिा वापरूि पसैा 

कमवेल.  

एखादा शोध सुरक्षक्षत ठेवण्याचा 
एकमेव मागव पेटंट हा होता. याचा अथव, 
फत शोध लावणाराच तयाच्या तया 
शोधाची निशमवती, उपयोग वा ववक्री करू 
शकत होता. पण पेटंटला आव्हाि देता 
येत असे. तसेच पेटंटची मयावदा निजित 
कालावधीपुरती होती.   



1800 साली, जेम्स वटॅ चौसष्ट वर्ाांच े
झाले. तयाचा शमत्र मॅथ्यू बोल्टिच ेवय 
सत्तर वर्ाांपेक्षाही जा्त होते. तयाच वर्ी, 
तयांच्या पेटंटचा कालावधी संपला. आता 
दोघा भागीदारांिी निवतृ्ती घेण्याची वेळ 
आली होती.  

छाि बांधलंयस घर, जेम्स. 
आता तू तझु्या कुटंुबासोबत 
आरामात राहू शकशील इथे.  

पण जेम्स वॅट आराम करत बसला 
िाही. आपल्या शमत्रांसोबत ववज्ञािावर चचाव 
करायला तयाला खपू आवडत असे. तो 
वैज्ञानिक शोध लावत राहीला. तयािे एक 
बागही तयार केली. आपल्याला आवडणाऱ्या 
गोष्टीच तो साततयािे करत रादहला.... 



तयािे आपल्या िव्या घरात 
्वत:साठी एक कायवशाळा बिवली आणण 
नतथे तो शोधकाम करत रादहला.  

आपल्या वाफेच्या इंजजिािे जगात 
घडलेले अभूतपूवव बदल आणण तयािंतर 
वाफेच ेहोऊ लागलेले ववववध उपयोग 
जेम्सला आपल्या हयातीत पाहायला 
शमळाले. 1804 साली पदहल्या वाफेच्या 
लोकोमोदटव्हिे साड ेिऊ मैल (6 
ककलोमीटर) प्रवास केला होता.  

1819 मध्ये जेम्सचा मतृयू झाला. 
तयाच्या आणण तयाच्यासारख्या इतर 
लोकांच्या कामामुळेच ब्रिटि जगातील 
सवावत मोठा औद्योधगक देश बिण्याच्या 
ददशते                             
प्रगती करू                        
लागला.   



पुढील घटिा 

जेम्स वटॅिे कायवक्षम इंजजि 
बिवण्याआधी एखाद्या यंत्राला शती 
पुरवण्याच ेतीि मागव होते - ्िायू, वारा 
आणण पाणी.  

्िायू आपण ्वत:च ेवापरू शकतो 
ककंवा घोड,े खेचर, बैल या जिावरांच.े 
जिावरे टे्रडशमलभोवती गोलगोल कफरत. 
वारा वा पाणी वापरूिही टे्रडशमलच ेपंखे 
कफरवता येत.   

पण वाफेच ेइंजजि या सवाांच्यापेक्षा खूप 
शडतशाली होते. ते कुठेही बिवता येत असे. 
या इंजजिांमुळे ब्रिटिचा चहेरामोहराच बदलूि 
गेला. ग्रामीण भागातील छोट्या, कौटंुब्रबक 
व्यावसानयकांिी मोठे कारखािे उघडण्याचा 
मागव खलुा केला.   

वॅट आणण वटॅ 

जेम्स वटॅच्या िावावरूि शडतच्या 
एककाच ेिामकरण वटॅ असे करण्यात आले. 
ववद्युत शडतसाठी सामान्यत: हेच एकक 
वापरले जाते. 60 वटॅचा ददवा 40 वटॅच्या 
ददव्यापेक्षा जा्त शडतशाली असतो. 
उदाहरणाथव, जेम्स वटॅच्या अश्वशडतच ेमाप 
सुमारे 750 वटॅ इतके असत.े  

शती आणण उद्योग 



जेम्स वटॅच्या आयषु्यातील काही महत्त्वाच्या तारखा 

1736 जेम्स वटॅ चा जन्म ्कॉटलंडच्या ग्रीिॉक शहरात झाला.   

1755 जेम्स उपकरण बिवण्याचा अभ्यास करण्यासाठी लंडिला गेले.  

1763  ग्लासगो ववद्यापीठात दरुु्तीसाठी आलेल्या न्यूकोमि इंजजिच्या 
मॉडलेमध्ये जेम्सिे सुधारणा केली.  

1765  जेम्सिे न्यूकोमि इंजि अधधक कायवक्षम करण्याच ेतंत्र ववकशसत 
केले.   

1774 जेम्स बशमांगहॅमला गेले आणण तेथील कारखान्याच ेमालक मॅथ्यू 
बोल्टिसोबत तयांिी भागीदारी केली.  

1776 बोल्टि आणण वटॅ यांच्या वाफेच्या पंपाचा वापर साववजनिक ्तरावर 
होऊ लागला.  

1783 जेम्सिे पदहले रोटरी वाफेच ेइंजजि बिवले.  

1819 जेम्स वटॅ यांच ेवयाच्या 83 व्या वर्ी बशमांगहॅमिजजक तयांच्या 
घरात निधि झाले.  


